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Czlonk6w Rodzitrnego Ogrodu Dzialkowego im Jana

Kazimierza w Glogowku wojew6dztwo Opolskie obradujqcych na

Walnym Zebraniu Czlonk6w ZW RA C A M Y siQ z gor4c4 i
serdecznq pro5bq o powazne rozwazenie moZliwo6ci i zaiEcie

Zdecydowanego stanowiska w sprawie wycofania z
Trybunalu konstytucyinego RP naszej Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

,,O Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych; "

SZANOW}TY PANIE PREMIERZE
Od ponacl 20 lat My clzialkowcy jesteSmy obiektem nieustannych
atak6w rra nasze i struktury naszej organizacji P.Z.D.W lipcu 201 1

roku obchodzili$my 6 rocznicq uchwalenraprzaz Sejm RP obecnej

dobrej ustawy o R.O.D Ta ustawa jest poklosiem dotychczasowych
do6wiadczefl , blqd6w legislacyjnych z przeszlo5ci i stanowi
optymalne rozwiqzanie legislacyjne. Niestety i ta ustawa w swojej
krdtkiej historii jest r6wniez nachalnie atakowana. Atakowana ustawa
Dotyczy przecie?los6w nas ponad miliona dzialkowc6w atazem z
nasrymi rodzinami stanowi rzeszq kilku milion6w pracuj4cych ludzi.
Tak wiqc ustawa ta to nie tylko zapis papierkowy to los kilku
milion6w ludzi , ich nadziei i pragnieri .To r6wniez wynik
wypracowanych piEknych polai zieleni w naszych miastach i
miasteczkach ,Pragniemy przypomniei, ze tak4 opiniq podziela
spolecznoSC miqdzynarodowa .W ubiegtym roku na zaproszenie
Pana Prezydenta RP odbyt swego czasu -bqd4c w Warszawie-
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spacer helikopterem nad stolic4 Prezes uEFA pan Michael platinii.
Pytany ptzez dziennik arury o wrazenia powie dziat,,iest"-
zachwycony zieleniq"* ..pan platinii jo*"* nie wspomnial ostadionie cry inrrych obiektach budowlanych na EIIR O 2012. Tazielerl to miEdey innymi nasze ogrody .ogrody powstale czgsro nawysypiskach Smieci ,bagn?"! i iieuqrtkach .Dzisiaj grunry stanowi4lakome kaski dla komercji. ogrody to nur"" dobro wspdrne tak jak wwarszawie wyglqdaiE inne mLsta naszego rcaju, Nie moznadopu$cii do tego , aby komercja zmieni La ziebrtw karnienistapustynie -Prowadzony atak jesi skierowany przeciwko rudziom onajnihsrych d.ochodach * pbd*r zrymwiet u i schorowanym. Dla tychIudzi dzialka jest rodzajern $wiadczenia socjalnego jakie pracuiqcy

kjgdys otzymywali w swoich zakradach *dzis *1u2"1 mierze terzlikrvidowanych- My dziatkowcy przeiryrismy starr wojenny, kartki,' godziny policyjne i dratego mamy prawo 
'4dacu 

schylku swego Lyciadomagac siE spokoju i stabilizacii I ty-"r*"* spotyka nas stres iniepewnosi. Nasze ogrody sq ofwarte, sq wdziE.*y* obiektemspacer6w przedszkolakow, os6b na w6zkach inwaiia*i*t t rn
samofirych e pelni pelnia firnfcje edukacyjn4 dla mlodzie zy i*rdwniez miejscem wytchnienia-i relaksu aiu porostatych
mieszkaric6w.
Nie ma piEkniejszego widoku juk grupy spaceruiqcych atejkami ludzi
-zachwycaiqcych siq zieleni4,t *iut*ni *irt"rrrie 

"piEtymi 
o,

rabatach kwiatoqych czy tez iiqcikach rekreacyjnyci o"yporaeonych
w oczka wodne i budki lqgowe dla ptak6w. Nie *or**|iopu$cil aby
nasze dzieci oglqdaly pieknie pto*udrone i przycinane trawniki,k*iaty cza ziolajedynie w ogrodach botanicr"vcfr. Dotyctrczas r6znegremia dzialkowc6w kierowaty do waznych organdw p"p ty;il";"'^"
wniosk6w, apeli i protest6w w obronie n-aszej *tu*y.w wyst4pieniach ?trr poclnosz ono zarzufr merytory co---leprzeciwko
wnioskowi bylego pierws z,ega prezesa sadu Najwyx zego a tym
samym nie chcemy ich powtarzac. spelnienie nL"lgo .fperu iozwoliDzialkowcom odpoczqc i odetchnqe z ulga .Dzialkowcy s4 swiadomi
.l3k gromy jest obecny atak a powodzenie tego ataku przed
Trybunalem Konsgrtucyj nyn bgdzie b en t zglqdnie wigace d^la
ustawodawcy. , partii porifycznych i Rzqdu Rp. Dla deiarkowc6w takifinal orrtaczac.bEdzie komplenrqklEskE i przyspieszony koniec LyciaTysiaca ludzi ,lrtorzy nie beda wstaniei"go wytrzymad. strukturv
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Naszego paristwa nie sqko,mpletnie gotowe na przyjqcie ponad
miliona organizacji , jej maj4tku ,problem6w i strulctury
organizacyjnej .Rzucanie na zer komercji naszych ogroddw
spowoduje kompletrrganarchiq ,korupcjE i irure patologie na skalg
wrgcz niewyobra?alnq, Zwiqzek nasz nigdy nie protestowal , gdy cele
dobra spolecanego naleiala odda6 czE56 nasqych ogrod6w .Dobrym
przykladem jest tu ;Stadion w Gdarlsku' ,kt6ry powstal na terenie
ogrodu dzialkowego .Chcemy w tym miejscu przypomnieC slowa-;
Pamiqtajcie o ogrodach; Janusza Kofty ,Nasze ogrody w ktdrych
milo i przyjemnie spgdzamy czas po pracy ,na urlopie a ostatrio s4
Naszymi o$rodkami wypoczynkowymi i sanatoriami.

PROSIVTY NIE ZABIERAJCIE NA TEGO.
z wYMaMI SzuCUNKdT DL,4 7ANA STARArt r WALKq DLA
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